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Workplace information literacy 

The aim of this article is to present the concept 

of information literacy in the workplace. A 

literature review and a report from an infor-

mation literacy course for employees at an 

R&D department function as the starting 

point for a discussion on how the dominating 

concept of information literacy can be proble-

matised and enriched through a conscious 

discussion and study of the phenomena. 

Informationskompetens är ett begrepp som 
är särskilt omhuldat inom högre utbildning, 
(se exempelvis Rader, 1992). Perspektiven har 
emellertid vidgats på senare år. Att kunna sö-
ka och använda information ses som en förut-
sättning för livslångt lärande (Candy, 2002). 
Inom folkbibliotekssfären intresserar man sig 
allt mer för informationskompetens (Skov, 
2004). I den så kallade Pragdeklarationen 
(2003) slås fast att informationskompetens är 
en förutsättning för att effektivt kunna delta i 
informationssamhället. 

Här ska det handla om ytterligare ett 
fält där informationskompetens har iden-
tifierats som ett väsentligt inslag, nämli-
gen i arbetslivet. Konsulterar man den 
engelskspråkiga litteraturen inom områ-
det, som ännu inte är särskilt omfattan-
de, är det huvudsakligen det ena av föl-
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jande uttryck som används för att beskri-
va företeelsen: information literacy in the 
workplace eller workplace information li-
teracy. Här översätts dessa termer till in-
formationskompetens i arbetslivet.

Begreppet informationskompetens (på 
engelska information literacy) kan förstås 
och användas på en lång rad olika sätt, 
(se exempelvis Pilerot, 2002). Det synsätt 
som har varit dominerande de senaste cir-
ka femton åren har utgått från ett beha-
vioristiskt perspektiv där begreppet har 
förklarats utifrån hur en informations-
kompetent person – ofta en student – ska 
vara eller bete sig. Vissa specifika egen-
skaper och färdigheter har med smärre 
variationer listats för att på så vis ringa 
in begreppets innebörd. Litteraturen ger 
vid handen att detta är ett synsätt med en 
stark biblioteksprägel, med fokus på hur 
bibliotekarier uppfattar vad det innebär 
att vara informationskompetent, (se ex-
empelvis Lupton, 2004, 9).

På senare år har detta sätt att upp-
fatta informationskompetens utsatts för 
stark konkurrens av ett annat som fram-
håller att begreppet kan förstås på varie-
rande sätt beroende av sammanhang och 
informationssökarens syfte; ett synsätt 
som framförallt har sitt ursprung i em-
piriskt grundad forskning, där bidrag av 
forskare som Christine Bruce1 och Louise 
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Limberg inte sällan nämns. Bruce har be-
skrivit sitt synsätt som the relational ap-
proach (Bruce, 1997b).

I enlighet med denna “relationella“ 
modell är det problematiskt att en gång 
för alla och definitivt definiera begreppet, 
men dristar man sig därtill skulle resulta-
tet kunna se ut ungefär så här:

Att utifrån behov och sammanhang 
anlägga ett förhållnings- och tankesätt 
som innebär att man på lämpliga vägar 
och i relevanta källor (muntliga, tryck-
ta, elektroniska, visuella, audiella, etc.), i 
grupp eller individuellt, kan identifiera, 
söka och använda information på ett ef-
fektivt, klokt och etiskt riktigt sätt. 

Vad säger litteraturen?
I det följande avser jag att göra en selektiv lit-
teraturöversikt inom området för att på så vis 
kasta ljus på centrala aspekter av begreppet.

Executives have become computer-literate. 
The younger ones, especially, know more 
about the way the computer works than 
they know about the mechanics of the car 
or the telephone. But not many executives 
are information-literate. They know how 
to get data. But most still have to learn 
how to use data. (Drucker, P.F., 1992)

I den text som ovanstående citat är häm-
tat ifrån hävdar managementgurun Peter F. 
Drucker att även organisationer behöver bli 
informationskompetenta. Han menar att fö-
retag behöver ställa sig följande frågor: vilken 
information behöver vi, när behöver vi den, i 
vilken form, och hur får vi tag på den? Bruce 
(1999, 34) resonerar kring Druckers text och 
menar att frågor av det här slaget är avgörande 
för moderna företag. Men, frågar hon sig, var-
för får då inte behovet av informationskom-
petens samma höga prioritet som IT- och “di-

gital kompetens“ har fått? Liksom flera andra 
författare relaterar hon till själva termen infor-
mation litercy, vilken dåligt kommunicerar sitt 
innehåll, (se även Lloyd, 2003; Winterman et 
al, 2003, Way-iy Cheuk, 2000). Bruce pekar 
på otillräckligheten hos de definitioner som är 
i hegemoni, liksom på det faktum att diskus-
sionen kring området till stora delar är avgrän-
sad till biblioteks- och informationsvetenska-
pen och i någon mån till pedagogikämnet. 
Även den vanligt förekommande samman-
blandningen mellan IT- och informations-
kompetens ser hon som problematisk. Avslut-
ningsvis nämner hon även bristen på teoretisk 
styrka i litteraturen inom området.

De problem Lloyd (2003, 87) har 
identifierat i anslutning till termen infor-
mation literacy är framförallt att den är 
tvetydig och oklar och ofta ses som sy-
nonym med andra “literacies“, såsom IT- 
och library literacy. Även om man inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen 
har en ganska väl utvecklad förståelse för 
vad informationskompetens är, så vet bib-
liotekarier fortfarande inte särskilt myck-
et om huruvida denna förståelse är gång-
bar i en arbetsplatskontext:

The lack of evidence-based research into the 
transfer of information literacy from an educa-
tional context to a workplace context has im-
plications for our understanding of the process 
and as such, for the effective teaching of infor-
mation literacy programmes that are professio-
nally and vocationally relevant. (87)

Det är intressant, att i ljuset av ovanstående 
resonemang, notera att termen information li-
teracy faktiskt har sitt ursprung, inte i utbild-
ningssfären utan i industrisfären (Kapitzke, 
C., 2003, 38). Det har vid upprepade tillfällen 
påpekats att det var den dåvarande presiden-
ten i Information Industries Association, Paul 
Zurkowski, som 1974 myntade termen då 
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han hävdade att: “People trained in the appli-
cation of information resources to their work 
can be called information literates.“ (Zurkow-
ski citerad i Kapitzke, 2003, 39). 

Av dessa resonemang att döma skulle 
man möjligen kunna konstatera en slags 
vandring, från att ha myntats i industri-
sektorn har nu termen tagits över av bib-
lioteks- och informationsvetenskapen, 
där man försöker förstå förutsättningarna 
för den i arbetslivet, och då bland annat 
inom industrisektorn.

Wai-yi Cheuk (2000) betonar att det 
är vanskligt, då man försöker förstå in-
formationskompetens i arbetslivet, att 
se informationssökning som en rationell 
och rätlinjig process som kan sägas vara 
igenkännlig för alla. Hennes studier av 
revisorers informationssökning och -an-
vändande tyder på att det visserligen finns 
vissa gemensamma erfarenheter, som att 
informationskompetens inkluderar för-
mågan att presentera och kommunicera 
information effektivt, och att individuellt 
informationssökande och -användande 
på en arbetsplats bör uppfattas som en del 
av ett komplex:

For example, auditors start off as seekers of in-
formation about the company, by using infor-
mation sources provided by collegues. Later, 
they take on the role of information provider 
through meetings and in writing their audit 
reports, which, in turn, become information 
sources for managers. Thus, an auditor’s infor-
mation literacy can have an impact on the qua-
lity of information flow for the whole organi-
zation. (182)

Utöver de gemensamma erfarenheterna finns 
även det som Wai-yi Cheuk benämner “mång-
falden“ (Diversities) i informationssöknings-
processen. Nämligen de erfarenheter som vi-
sar att:

• Informationssökning inte alltid är nöd-
vändig.

• Informationssökning inte nödvändigtvis 
är välplanerad.

• Få tag på information är inte detsamma 
som att få ett svar.

• Informationssökningsprocessen inte alltid 
är linjär, (även om den ofta framställs så i 
litteraturen).

• Det inte är ett enmansjobb; alla på en ar-
betsplats måste inte kunna allt.

• Relevanskriterier för information föränd-
ras.

Den bild av informationskompetens, som 
något inte alldeles konturskarpt och lättde-
finierat, vilken tar form i Wai-yi Cheuks re-
dogörelse av hur revisorer arbetar med infor-
mation, understöds i en text av Lloyd (2004, 
219), där hon redogör för sina studier av  hur 
brandmän arbetar med, utbyter och använ-
der information. Lloyd kritiserar det infor-
mationskompetensparadigm som hon menar 
vara i hegemoni, där fokus ligger på utbild-
ningsområdet och i synnerhet på textbaserad 
information. Lloyd framhåller det sätt på vil-
ket brandmän använder kroppen för att så att 
säga “signalera“ information, som ett exempel 
på icke-textbaserad information.

Hur utvecklas informationskompetens i 
arbetslivet?
Att terminologin – till exempel användandet 
av termen informationskompetens – inte är 
den samma i det svenska näringslivet och ar-
betslivet som i den akademiska världen före-
faller uppenbart. En sökning på termen i da-
tabasen Affärsdata renderar en träff (2005-05-
15), vilken leder till en notis i Dagens Industri 
som rapporterar att SAABs nyanställda infor-
mationschef framhåller att han vill lägga stor 
möda vid att utveckla en informationskompe-
tent arbetsstyrka. Att man inte delar termino-
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login betyder visserligen inte att man inte tar 
området på allvar. Riktar man blicken utanför 
Sveriges gränser finns det fler exempel på fö-
retag som har uppmärksammat vikten av att 
ha informationskompetenta medarbetare och 
organisationer. För att nämna ett exempel så 
har en tungt vägande röst i det internationella 
näringslivet, chefen för Toshiba, hävdat att: 

In the private sector, to cope with big challen-
ges in the information age, organizations are 
rushing to reform business processes based on 
information technologies and networking. This 
also needs drastic change of working style of 
people and improvement of individual’s busi-
ness ability, i.e. more information centric, and 
more information literate. (citerad i Oman, 
J.N., 2001)

I en senare text av Wai-yi Cheuk (2003) pre-
senteras i ett appendex ett antal fallstudier 
från stora amerikanska företag, som exempel-
vis Chrysler Corporation, Hewlett-Packard 
och Texas Instruments, vilka ger vid handen 
att frågan om informationskompetens har le-
tat sig in på dagordningarna.

Kurs i informationskompetens för 
ingenjörer 
De erfarenheter som redovisas i det här avsnit-
tet kommer från en kort poängsatt (1 poäng) 
kurs benämnd Informationskompetens för in-
genjörer, som gavs i form av en uppdragsut-
bildning våren 2005. Nio personer, alla an-
ställda på en forsknings- och utvecklingsav-
delning på ett stort svenskt företag, deltog. 

Kursen indelades i tre lösligt hållna 
moduler, fördelade på fyra tillfällen à två 
timmar. En utgångspunkt var uppfatt-
ningen att förutsättningar för lärande är 
störst i begripliga och tydliga samman-
hang. Som en konsekvens härav var am-
bitionen att undvika att studera företeel-
ser isolerade. Tanken var snarare att det 
område kursen rörde sig inom skulle un-

dersökas utifrån holistiskt orienterande 
perspektiv. Dessa perspektiv rubricerades 
och beskrevs på följande sätt:

Synsätt & idéer
Här var syftet att försöka skapa en bild av vad 
det är som gör att vi ägnar oss åt informations-
sökning (och relaterade verksamheter) på ett 
visst sätt. Finns det synsätt och idéer, exempel-
vis vad gäller vår uppfattning av centrala be-
grepp som information och kunskap, som styr 
och påverkar sättet på vilket vi arbetar inom 
området?

Organisation & struktur
I anslutning till den här modulen undersök-
tes hur information kan vara organiserad och 
strukturerad, men även hur man på ett effek-
tivt sätt kan arbeta inom området. Finns det 
exempelvis skäl att ta sig an problem och upp-
gifter utifrån ett (uttalat och medvetet) kol-
lektivt perspektiv, eller är det lämpligast att 
arbeta individuellt. Vilka idéer finns kring hur 
en organisation kan lösa informationsrelate-
rade problem?

Resurser & teknik
Under den här rubriken låg fokus på det som 
av många uppfattas som det centrala i infor-
mationssökning: informationsresurser i form 
av databaser, webben, bibliotek etc. Här ven-
tilerades också olika tekniker som kan vara 
värda att tillägna sig för att därmed effektivi-
sera sitt informationssökande.

Inför kursen ombads kursdeltagarna 
att fritt beskriva dels sina förhoppningar 
kring vad kursen skulle kunna ge dem, 
dels hur de arbetar med informations-
relaterade sysslor i sin vardag.  Redogö-
relserna för hur det dagliga arbetet ser ut 
stämde väl överens med vissa av de em-
piriskt grundade slutsatser som dras av 
Wai-yi Cheuk (2000, 183), där hon bland 
annat konstaterar att informationssök-
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ning inte alltid är nödvändig – insatsbe-
hoven varierar med olika uppgifter. Den 
är inte nödvändigtvis välplanerad, inte 
heller alltid  linjär och påtagligt rationell 
till sin karaktär. En intressant förändring 
av kursdeltagarnas uppfattningar av feno-
menet är emellertid möjlig att notera: de 
på förhand inskickade redogörelserna för 
förväntningar inför kursen ger vid han-
den att en majoritet uppfattade informa-
tionskompetens som något som har med 
källförtrogenhet att göra, en uppfattning 
som kan liknas vid kategori två i Bruce’s 
(1997) undersökning av akademikers 
uppfattningar av informationskompetens: 
“Here information literacy is experienced 
in terms of knowledge of sources of in-
formation and an ability to access these 
independently or via an intermediary.“ 
Under kursens gång utvecklades ett mer 
sofistikerat synsätt, som inte minst kom-
mer till uttryck i den begreppskarta2 del-
tagarna utvecklade gemensamt i anslut-
ning till det sista tillfället:

Som framgår av bilden har uppfatt-
ningen av begreppet i och med kursens 
gång både förfinats, blivit mer mångfacet-
terad och berikats.

En uppfattning som gavs uttryck för i 
anslutning till kursutvärderingarna var att 
informationskompetens är väsentligt och 
viktigt:

”Informationskompetens är likväl som 

knowledge management ett område väl i 

tiden för företag i en global värld.”

”Det jag har lärt mig under den här kursen 

är något jag kommer att ha nytta av.”

”Man får en uppfattning om hur viktigt det 

är att man har informationskompetens.”

Utifrån mitt perspektiv som kursledare tyckte 
jag mig kunna konstatera, att även om i stort 
sett alla deltagare var obekanta med termen 
informationskompetens då kursen inleddes, 
så var de flesta av dem ändå införstådda med 
att det innehåll som termen kan representera 
både är väsentligt och i behov av utveckling 
för den typ av organisation som kursdeltagar-
na arbetar inom.

Slutsatser och diskussion
Litteraturgenomgången mer än antyder att 
terminologin är betydelsefull, och då fram-
förallt: att hur det mångfacetterade område, 
som ofta benämns informationskompetens, 
kommuniceras är av stor vikt. Litteraturen vitt-
nar om en diskrepans mellan utbildningssek-
torn och arbetslivet, beträffande sättet att tän-
ka kring och tala om informationskompetens. 
Detta stöds även av de iakttagelser som gjor-

IT-kunnighet

Kunna kommunicera information

Ha kontakter/nätverk

Förkunskaper

Vara tålmodig och nyfiken

Vara logisk

Läskunnighet

Språkkunnig

Ha känsla för språkliga nyanser och stil

Kunna tolka och värdera information

Sökteknik

Kreativ/påhittig/avstressad

’’Att kunna nyttiggöra sin kunskap’’

Informations-
kompetens 
innebär . . .
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des i anslutning till den ovan beskrivna kur-
sen. Det förefaller inte meningsfullt att tänka 
i termer av olika typer av informationskompe-
tens - exempelvis en för utbildningsområdet 
och en för arbetslivet. Snarare är det väsent-
ligt att anamma ett mångfacetterat synsätt av 
det slag Bruce benämner “the relational ap-
proach“, där insikten att varierande uppgif-
ter, varierade personalgrupper och varierande 
resurser resulterar i olika erfarenheter är cen-
tral. 

Det har påpekats (Lloyd, 2003, 90) att 
det finns ett behov av fler studier kring 
hur den undervisning som bedrivs inom 
formell utbildning reflekterar de behov 
som finns i arbetslivet. Lärare och under-
visande bibliotekarier behöver onekligen 
öka sin kunskap om hur arbetslivet fun-
gerar, vilka behov som finns där och hur 
där arbetas. Ett sätt att som lärare öka sin 
förståelse för det sammanhang och den ar-
betssituation studenterna är på väg emot, 
är att rikta blicken mot det område inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen 
som på engelska går under benämningen 
Information behavior (informationsbe-
teende) för att ta del av de studier som, 
även om de inte är rikligt förekomman-
de, faktiskt finns tillgängliga. Inom detta 
forskningsområde har det utförts ett antal 
studier kring hur exempelvis ingenjörer, 
läkare och sjuksköterskor söker och an-
vänder information i sina yrken, (se Case, 
D.O, 2002, 9). Ett annat sätt, vilket också 
framhålls av Lloyd (2003, 90), är att skapa 
direkta kontakter med olika yrkesgrup-
per: 

Librarians need to have some understanding of 
the environmental, temporal and social dimen-
sions of the workplace in order to develop suc-
cessful information literacy instruction courses 
that engage students and enable them to deve-
lop a level of proficiency that will permit trans-

fer of information literacy skills from an educa-
tional context to a workplace context. (Ibid)

Att aktivt söka sig utanför akademins grän-
ser kan exempelvis innebära att man arbetar 
med (uppdrags)utbildningar av det slag som 
beskrivits i den här texten, för olika parter in-
om arbetslivet, och på så vis skapas förutsätt-
ningar för en utbildning av hög kvalitet inom 
området informationskompetens.
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Fotnoter
1 Se särskilt Bruce, 1997
2 Kartan tog i verkligheten form på en whiteboardtavla, 

bilden här är en bearbetad version, där förvisso alla upp-
räknade aspekter är hämtade från “originalet“.
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